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■ eriĂ 10 cr. v. a. său 30 bani.

lii.

nChizeta“ iese în fioo ire qi, 

Abonamente pentru Anstu-Owar 
Pe unii anu 12 fl., pe șbselun 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Pentru România și străinătate 

Pe unu anu 40 franci, pe s<5ae 
Ioni 20 franci, po trei luni 

10 franci.
Se prenumără la tâte ofi- 
eielu poștale din Intru și din 

afarA și la dd. colectori.

AbonameninlO penirn Brașovn: 
la administrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiuld I.: pe unu ană 
10 fl-, pe șise luni 5 fl., pe trei 
inn! 2 fl. 50 cr. Cu dus ul U în 
casă: Pe uni arm 12 fl- P® 
ș6b6 luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplariî 5 cr. v. *-• a6u 

16 bani.
Atfttu abonamentele cAtâ și 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.

Nr. 138. Brașovu, Luni, Marți 20 Iunie (2 Iulie) _________________ 1889.

Ncu atonamentii
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Iulie 1889 st. v. se deschide nou 

abonamente la care învitămu pe toți amicii și spri

jinitorii foiei nostre.

Pretuiu abonamentului;
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni 6 fl., pe ună ani 12 fl.
Pentru România și strâiuătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă :

Pentru Austro-l'ngaria: pe anti 2 fl. pe 
șdse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anti 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se vorti abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, 19 Iunie

Publicămu mai josu o cores
pondență ce ni-s’a trimesu din 
Țera Oltului și care ne vestesce 
erăși unii nou atentatu la vieța și 
limba românescă din nefericitulu 
nostru Ardelu.

Ni-se comunică adecă, că fiș- 
panulil din Făgărașu, Mihail Hor
vath, a datu poruncă, ca în viitoru 
se nu mai cuteze nici unQ notară 
a se tolose de limba comunei în 
actele sale, ci esclusivfi numai de 
limba ungurescă.

Cu alte cuvinte s’a pusă în lu
crare și în comitatulă Făgărașului, 
care este ună comitată curată ro
mânescă, introducerea limbei ma
ghiare și în comune, cum s’a în
tâmplată de pildă în pașalîculă 
Sighișorei.

Pănă acum se totă cțicea, că 
fișpanulu Făgărașului este ună omu 
„conciliantă“ și respecteză înainte 

de tbte legile, în puterea cărora 
comunele tăgărășene se folosescu 
pănă acuma de limba loră ma
ternă.

Cum vine, că acum deodată 
numitulă fișpanu ’și-a schimbată 
gândulu și începe a se face ves
tită și elă cu porunci ca ale pa- 
șaleloră Banffy dela Bistriță-Nă- 
săudă și Bethlen dela Ternave?

Nu cumva servilismulă, ce l’au 
dovedită partea cea mai mare 
dintre fruntașii români din co
mitată la tbte ocasiunile, încu- 
rajeză acum pe fișpanulă a merge 
ună pasă mai departe ? Ori că 
programele de reformă adminis
trativă ale noiloră miniștri au în- 
fluințatu atâtă de multă asupra 
fișpanului, încâtă s’a hotărîtă a’și 
schimba atitudinea sa mai conci
liantă de pănă acum?

Se fiă bre poruncile sale pre
vestitorii reformei administrative, 
ce voescă se o severșescă miniștrii 
Szilagyi și Teleki ?

Ori cum ar fi, iaptulă fișpanu
lui dela Făgărașu este și remâne 
contrară legiloră dela 1868 și îna
inte de tote dușmană vieții și lim
bei românesc!; este și remâne ună 
atentată în contra poporului ro
mână.

Semnalându noulă periculă, 
așteptămă ca fruntașii români ai 
comitatului Făgărașă, decă mai 
bate inimă românescă în ei, se ia 
în aperare autonomia comuneloră 
și să nu stea nepăsători așteptând 
ca și acestă nelegalitate sS devină 
faptă împlinită.

Y Michailu Eminescu.
Strălucitulu și genialulu nostru 

poetă, care cu puterniculfl farmecă 
ală spiritului seu adencă și pe- 
truncjetoră a dată ună nou aventă 
poesiei române, nu mai este între 
cei vii. Lovită de-o bblă crudă 
și nemilosă, Eminescu s’a stinsă 

în florea vieții, lăsândă unu mare 
golă în literatura română.

Poesiile lui Eminescu suntă 
viulă monumentă, ce va glori
fica vecinică numele celui care, 
semțindu cu frații sei de suferințe 
din tote părțile, a scrisă:

Dela Mare păn’ la Tisa
Toții Românulă plânsu-mi-s’a ș. c. 1.
Dela mare păn’ la Tisa plânge 

ac|I totă Românulă mortea lui Emi
nescu care a întemeiat o nouă șcblă 
pe tfiremulă poesiei române.

Petrunș! de adencă durere de- 
punemă o lacrimă fierbinte pe 
mormentulă marelui poetă!

*
Foile din BucurescI publică 

următbrele amănunte din vieța și 
despre mdrtea poetului:

Mihailă Eminescu s’a născută la 
Botoșani în anulă 1849, împlinea deci 
40 de ani. Elă îșl făcu primele studii 
în Cernăuță, le continua apoi în Blașiu, 
Viena și Berlină. După ce se întorse 
în țeră, ocupa pe rendă mai multe func
țiuni. Intr’ună rendă fu numită revisoră 
școlară ală județeloră Iași și Vasluiu. 
Altădată fu însărcinată cu predarea 
limbei germane și geografie la școla 
comercială din Iași.
. Avendă ună capitală de cunoscințe 
întinse și unu caracteră independentă, 
Eminescu părăsi cariera de funcționară 
și îmbrățișa aceea de diaristă. Elă ocupa 
loculă de primă-redactoră ală diarului 
„Timpulă*1, pănă în momentulă fatală 
ală declarărei bolei sale. In ultimulă 
timpă a scrisă din cândă în cândă la 
„România Liberău, „Fântâna Blandu- 
ziei“ etc.

Acum patru ani Eminescu fu lovită 
mai întâiu de bolă crudă, care îlă co
vârși acum. Vindecată relativă, elă re- 
cădu în două rânduri într’o crisă nervosă. 
Elă fu dusă și căutată în ospițiulă doc
torului Șuțu. Aici l’a invitată înainte 
cu câteva săptămâni ună amică, care 
descrie starea lui în „Naționalulău ast- 
felă :

L’am vădută.

Și fără voiă ml-au venită în minte 
versurile lui:

Și prin gându-ml trece ventulă,
Capu’ml arde pustiită,
Aspru, rece, sună cântulă
Celă eternă neisprăvită.

Unde’să șirurile clare din viață-mi să le
[spună ?

Ah! Organele’să sfărmate și măestrulă...
[e nebună!

Cum m’a vădută. m’a recunoscută, 
ml-a clistl pe nume și m’a îmbrățișată. 
Nenorocitulă poetă are, par’că, clipe de 
luciditate, care însă imediată dispară lă
sândă loch unei iDcoherențe spăimen- 
tătore.

— „Ah! la uite-te cum semănă Pas
teur cu Maiorescu! Și tu semeni, îmi 
spune mie, 'semeni cu Kant! Bietulă 
Kant, mare omă! Am învățată la elă, 
la Heidelberg.... Te rogă să-mi aduci
tote volumele lui... Eu semănă cu Schiller 
și cu Faust ală lui Gothe. Am să mă 
sinucidă!.... Așa a făcută și Hamlet!.... 
Mare omă e Shakespeare! Ce trage
diană!.... Der Kant!.... Kant!.... Unde 
mai găsescl ună Kant!.... A murită la 
1885!.... Am să mă ducă să-lă vădă la 
Heidelberg!... Am să vorbescă cu elă!... 
Da, am să mă sinucidă și eu ca Hamlet!... 
Am să îmi prefacă vieța în nimică și 
sângele în vină de Drăgășanl!..... Să
moră!... Și apoi.... <?.* vinulă să mă vin
decă!.... Ce mare omă e Kmt !...

Cam acestea suntă cuvintele lui. Și 
erăși fuma, dicendă : „Țigara e celă mai 
bună iodă!“

Și scrie, scrie mereu, fără întreru
pere, pe orl-ce petecă de hârtiă. Po- 
menesce mereu de limba arabă, de lim
bile slave, de limba sanscrită, tote însă 
fără nici ună șiră.

Apoi începe a recita versuri din 
Omer, din Orațiu, din Virgiliu și în urmă 
spune cuvinte fără nici ună înțelesă, 
der cu ună ritmă perfectă, cu voce ca
dențată, gravă, pătrundătore.

Și erăși cade pe gânduri, mai multă 
rupe țigările decâtă le fumeză, scrie, 
scrie necontenită litere fără nici ună 
rostă, cuvinte de care cea mai mare
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Poesii poporale.
(Culese de 1). J.)

Tu mă ’ntrebl de unde-mi vine 
De n’am voia totă’n mine?
Der de-ai sci n’ai întreba, 
Scumpă inimiăra mea,
Căci maica când m’a făcută
A năcăjită forte multă
Și ea rău s’a supărată
Și tare m’a blăstămată:
Să n’am PascI, nice Rusale 
De câtă pușca în spinare.
Și a disă măicuța mea,
Când o năcăjamă pe ea,
Să nu prindă carulă și plugulă, 
Ci să iau drumulă de-alungulă.
Și suspină ca vai de mine 
Insu’ml nu sciu pentru cine
Și stau ca frunda pe tău,
Nu scie făr’ Dumnedău, 
De-ar sci cineva pe lume
Cum stă inima în mine
Elă singură ar suspina
Pentru inimiora mea

*
Pasăre galbină’n pene 
Și frumosă la sprâncene,
Pentru ce ml-ai mai cântată 
De de-acum m’am săturată;
Decâtă eu să mai dorescă,

Mai bin’ să nu mai trăescă; 
Că doru-i o bolă mare, 
Care nici ună lecă nu are, 
Și doru-i o bolă grea 
Nu-țl trece pănă-i lumea. 
Decâtă o vieță mare 
Și cu dorulu în spinare 
Mai bine numai de-o lună 
Fără doră totă e mai bună.

*

Bate Domne ce vei bate, 
Bate Domne ce vei vrea
Bate ursitorea mea,
Care m’a ursită e mine 
De să nu sciu ce e bine, 
Care pe min’ m’a ursită 
Să plângă noptea’n așternută 
Să trăescă totă cu urîtă.
Și să plângă fără încetare 
Cu dorulă badii’n spinare.

*

Cărarea de peste delă 
Făcută-i de-ală meu amară, 
Cărarea de peste rîtă 
Făcută-i de-ală meu urîtă. 
Dare-ar Dumnedeu o ploiă 
Delurile să se măie
Să rămâie numai molulă
Cum am rămasă eu cu dorulă.

*

Măgheranu de pe fântână 
Am bădiță ca o lumină, 
Umblă două să mi’lă ia

Dumnedeu să nu li’lă dea, 
Umblă două să’lă sărute 
Dumnedeu să nu le-ajute.

*
Place-mi mândra ocheșe 
Și’n tergă ml-e fală cu ea, 
Der mândruța gălbiciosă 
Nici acasă nu-i frumosă, 
Nici acasă, nici în tergă, 
Nici să mâncl cu ea din blidă.

*
Frundă verde de alună 
Te-am iubită și n’ai fostă, omă 
C’ai fostă o gură căscată 
De ne-a sciută lumea totă.

*
Hai muere să jucămă, 
Că fata ni-o măritămă, 
Pare-ne bine c’amă dat’o 
Vai de-acela ce-a luat’o

*
Nu mă da maică departe 
Să viu cu desagii ’n spate, 
Cu desagii’mbăerațl, 
Și cu ochii lăcrămați, 
Ci mă dă maică’n vecini 
Să te vădă săra ce cinl, 
Dimineța când prândescl, 
Peste di cum mai trăescl.

*
Domne, la inima mea 
Este-ună rîu șl-o fântânea,

Fântâna-i năcază de morte 
Rîulă le spală pe tote.

*
De-așă trăi câtă frunda’n viă 
N’așă lua fată cu moșiă 
Să-mi poruncescă ea mie.

*
De-aicI păn’ la badiulă meu, 
Nu e nici deală, nici părău, 
Numai singură doră de-ală meu, 
Nu e nici deală nici cărare, 
Numai dorulă meu celă mare; 
Dorulă meu bade cu-ală tău 
De s’ar face-ună podă mereu 
Să trecă totă doi cu doi 
Și tu bade păn’ la noi.

*
M’a făcută maica în dori 
Spre Dumineca de flori, 
Câți feciori pe-ună lată de țeră 
Toți alergă să mă ceră.
O miiă de-ar alerga 
Că măicuța nu m’a da, 
Că pe mine m’a făcută 
Cum măicuții i-a plăcută, 
Nici înaltă, nici micuță 
Cum e mândra mai drăguță, 
M’a făcută și m’a’nchinată 
De norocă mi-a descântată, 
M a stropită cu penă verde 
Să fiu dragă cui mă vede 
Și de-atuncl bădiță, dău, 
Moră voinici de dorulă meu.
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parte suntă : Kant, Limba sanscrită, limba 
arabă....

După părerea doctoriloră mortea lui 
Emineseu a provenita din apoplexiă. 
Foile din BucurescI publică următorele 
detalii cu privire la mortea nefericitului 
poeta:

Cu 15 dile înaintea încetărei lui din 
vieță, doctorula Șuțu a începută a se 
îngriji de sănătatea luceafărului poesiei 
române, căci Emineseu începu a merge 
din ce în ce mai rău. ErI dimineță ceru 
să i-se dea una pahară cu lapte și ceru 
să i-se trimită d-rula Șuțu, căci vrea să 
vorbescă cu ela. Era în momente de 
luciditate; doctorula întrebându-la cum 
se simte, Emineseu răspunse, că are du
reri în tota corpula, cari îi cășuneză 
multa rău.

Din nenorocire... aceste momente 
lucide n’au ținuta multa, căci după o 
jumătate de oră, bietula Emineseu în
cepu din nou să aiureze. D-rula Șuțu 
căută să-la liniștescă și poetula se duse 
să se culce. Nu trecu nici o oră, când 
d-rula Șuțu întră din nou la ela, de astă- 
dată îla găsi întinsa... fără nici o suflare.

Emineseu murise.
Doctorula Șuțu făcu cunoscută a- 

cestă scire tuturora prietinilora săi și 
membrilora consiliului de familiă, ce s’a 
constituita Marția trecută. Corpula său 
a fosta îndată transportata în o altă ca
meră a ospiciului, în apropierea biuroului 
d-rului Șuțu. Stetea întinsa pe una pata 
și era învâlită cu una zăbranică. Fața-i 
e forte slăbită și are mai multe sgărie- 
turl, cari au provenita din causa mân- 
cărimei ce suferea ela.

In urma dorinței d-lui Titu Maio- 
rescu, s’a procedată la autopsia cada
vrului lui Emineseu. S’a constatată, spune 
„Constituționalulă“, că creerii aveau o 
greutate de 1400 grame, cu tote că 
erau în stare de îmuere (ramoliție.) 
Emisferula stânga singura cântărea 595 
gr., celadrepta 555, fără cerebela. Partea 
psihică a creeriloră era aprope totala 
ulcerată, în emisferula stânga chiar și 
cea psicho-motrice; membranele creeri- 
lora injectate și aderente. Circumvolu- 
țiunile multa desvoltate și adânci. Inima 
în stare de ipertrofie pasivă cu degene
rare grăsosă a țesutului musculara, la 
rădăcina aortei s’a constatată începutulă 
unui procesă ateromatos, er valvulele 
inimei erau intacte. Degenerarea grăsosă 
s’a găsită în același stadiu și la țăsă- 
turile ficatului, care bine înțelesă era 
puțina ipertrofiată. Splina în stare ipe- 
remică și de degenerațiă-

Corpula răposatului Michailă Emi- 
nescu fu depusă în biserica sf. Gheorghe 
nou. înmormântarea s’a făcuta în li 
(29) Iunie a. c. cu mare ceremoniă în 
BucurescI la orele 5 p. m. Pressa a 
depusă o coronă pe mormentulă poetu
lui. Amicii poetului au deschisă o listă 
de subscripțiune pentru înmormântare, 
guvernulă însă a decisă ca înmormân
tarea să se facă pe spesele statului. Ca 
delegată ală guvernului la înmormântare 
a asistată d. St. Mihălescu, secretarulă 
generală ală ministeriului de instrucția.

Foile rnsescl și vorbirea Monarchului austro- 
ungară.

,Novostia crede, că pasagiile discur
sului împăratului Austriei relative la Ser
bia și la Bulgaria constitue amenințări 
directe. Austro-Ungaria, în încrederea sa, 
bizuindu-se pe liga păcii, se arată mândră, 
dor se va abține dela o politică provo- 
cătdre.

„Gazeta de Moscova11 găsesce, că în 
discursulă împăratului Francisca Iosifă, 
Serbia și Bulgaria suntă tratate ca și 
cum ar face parte integrantă din Austria. 
După foia rusescă discursulă lasă sâ se 
întrevadă nisce scopuri agresive în con
tra ligei păcii și constitue ună nou cle
menta regretabilă de neliniște.^

înarmările Elveției.
Adunarea federală a autorisată, în 

unanimitate și fără discuțiune, pe consi-
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liulă federală a introduce în armată câtă 
se pote de curendă pușcile de calibru 
mică. De asemenea s’a autorisată face
rea unui împrumută pentru procurare de 
materială de râsboiu.

Ollceri bulgari in Austria .
Cuvintele din discursulă Monarchu

lui austro-ungară, că în Bulgaria dom- 
nesce ordine și liniște, și că acesta stată 
progreseză, au produsă o impresiune es- 
celentă asupra Bulgariloră, cari se simtă 
acum încuragiațl și foile loră dică, că cu
vintele M. Sale dovedescă, că Bulgarii 
nu suntă părăsiți. In legătură cu acesta 
putemă cita deci faptulă, că o circulare 
a ministrului bulgară de resbelă învită 
pe toți oficerii, cari cunoscă limba nem- 
țescă, cea franțuzască și cea italienescă 
sâ se presinte la ministeră pentru a fi 
supuși la examenulă acestoră limbi. Cei 
ce voră poseda cunoscințele cerute vor|fi 
trimiși în Austria la Academiile de stată- 
majoră și de intendență militară. Va să 
dică nu mai suntă trimiși oficerii bulgari 
în Rusia.

Regularea Prutului.
Delegatulă austriacă în comisiunea 

mixtă a Prutului, a comunicată colegi
lor săi din România și Rusia, că guvernul 
austriac adereză la propunerea făcută a- 
nulă trecută de guvernulă română, de a 
rectifica cursulă Prutului dela Novosie- 
lița până la Nemțenî. Cheltuelile urcân- 
du-se aprâpe la 500,000 franci, trebue sâ 
fiă acoperite de cele trei state riverane 
și vor fi repartisate în cei cinci ani ce 
voră dura lucrările. Râspunsulă guver
nului rusă nu este încă cunoscută. în
dată ce se va comunica comisiunei mixte 
a Prutului, se va pute procede la lucră
rile de rectificare.

SCIRILE VIEEI.
Distincțiune. Cetimă în „F6ia Die- 

cesanău: Din o epistolă privată sosită 
aici după punerea în țipară a numărului 
trecută, estragemă, că Majestatea Sa 
Monarchulă cu ocasiunea depunerei jură
mântului de fidelitate a descoperită pre- 
grațiosă Presânției Sale D-lui Episcopă 
Nicolau Popea bucuria Sa, că a ajunsă 
Episcopia Caransebeșului în mâni așa 
de bune, și că Presânțitulă Episcopă a 
fostă primită și întîmpinată de toți con
silierii Majestății Sale peste așteptare cu 
deosebită prevenire.

* * *
Dr. Beniaminu Popescu, archimandrită 

româna din Vlaho-Clisura în Macedonia, 
făcândă o călătoria în străinătate, a visi- 
tată la reîntorcerea sa prin Pesta pe 
ministrulă de culte ungurescă conte Al
bin Csăky, precum și pe ministrulă-pre- 
ședinte Tisza și pe ministrulă de comu- 
nicațiune Baross. Foile ungurescl spună, 
că a fostă primită cu multă prevenire. 
Conversația între d-lă Tisza și d-lă ar- 
chimandrită a mijlocit’o d-lă Silviu Suciu, 
tălmaciulă română ala ministrului-preșe- 
dinte. Cu ceilalți din miniștri d-lă ar
chimandrită s’a înțelesă în limba slavă.

* * #
Societatea pentru crearea unui fondu 

de teatru românu îșl va ține adunarea 
sa generală în anulă acesta în Caranse- 
beșă, probabilă în prima jumătate alunei 
lui Septembre. Din incidentulă acesta 
inteligența română de acolo a și ținută 
pănă acuma două conferințe, în cari s’a 
discutata și compusă ună proiectă ge
nerală de programă și s’a alesă ună 
comitetă de acțiune, care constituindu-se 
șl-a alesă de presidentă pe D-lă proto- 
presbiteră Andreiu Ghidiu, de vicepresi- 
dentă pe D-lă Traiană Barzu, er de se
cretari pe Domnii Davidă Terfaloga și 
Petru Corneană. Timpulă ținerei adunării 
generale, câtă și programulă, statorin- 
du-se definitivă, se voră publica la tim
pulă său.

** *
Esposițiă din Parisu. Alți lăutari 

români au mai plecată Joi la Parisă, 
cu cari d-lă Iordache Ionescu voes- 
ce să complecteze banda dela câr- 

cim. a din Esposițiă. Au plecată 
Ionică vioristulă ; Bălană Pădureanu 
naistulă; Petraclie Basamacă, cobzarulă, 
și Nicolae Moldoveanu gitaristulă. Totă 
Joi au plecată și trei fete : Amelia, Ar
deleanca și Luța. Soirea dată de câteva 
diare române că ună preotă rusă ar fi 
bine-cuvântată secțiunea rusescă, a ro- 
mânescă, a grecescă și sârbescă dela 
Esposițiă e cu desăvârșirei neesactă. Din 
contră ună preotă rusă a binecuvântată 
numai secțiunea rusescă și în aceeași di 
superiorulă bisericei românescl din Parisă 
a binecuvântata secțiunea românescă, 
sârbescă și grecescă.

* * *
Metropolitfi nou. Majestatea Sa Mo

narchulă a numita pe Archimandritulă 
din Mostară Serafină PetrovicI de Me- 
tropolita gr. or. ală Herțegovinei.

* * *
Loteria Esposiției române se va face 

la 25 Iunie în grădina Cișmegiu din 
BucurescI. * * *

Păcala in Oradea-mare. Sub acesta 
titlu scrie „Familia11 următârele: Românii 
din comuna rurală Ceheiu, de lângă Oradea- 
mare, suntă vestiți precupeți de porci. 
Ei cutrieră țera de-acurmedișulă, vâdă 
și ’nveță multă, de aceea sunta șirețl și 
ageri la minte. In târgulă de țeră din 
săptămâna trecută, ținută în Oradea- 
mare, ună precupeță din Ceheiu vindea 
22 de pulcelașl frumoși. Cum stetea elă 
așteptândă sâ-i vie noroculă, etă că se 
ivesce ună Ungură mică și grosă, der 
fudulă, ca celă ce scie, că are parale, 
și-lă întrebă ec’așa ca din spatele calului, 
că cum dă purceii? Ceheianulă băgendă 
de semă de felulu cum l’a întrebată 
Ungurulu, 'i respunde suridândă de sub 
musteță, că-i vinde ieftină. „Celă din- 
tâiu cu 4 crucerl, ală doilea cu 8, ală 
treilea cu 16 și totă așa mai departe 
fiecare purcelă cu preță de douâ ori 
atâta ca celă de mai nainte“. Ungurulă 
nu mai putea de bucuriă, c’a dată d’ună 
târgă atâtă de bună; scose der iute bu- 
ghilarulă și dete Ceheianului 10 fl. ca 
arvună. Apoi se puseră sâ socotescă 
prețuia întregu ală celoră 22 de purcei. 
Der încetulă cu ’ncetulă bucuria cumpă
rătorului dispăru, apoi îlă cuprinse o 
frică și ’n cele din urmă îi curgeau nisce 
sudori reci pe față, căci pentru purce- 
lulă ala 22-lea avea sâ plătescă 81,066 fl. 
88 cr., er pentru toți cei 22 tocmai 
163,134 fl. 10 cr., sumă ce nemă de nemă 
ală seu n’a avută. Spăriată se și ruga 
de Română, că nu-i pasă de arvună, 
numai sâ strice târgulă. Acela făcu din 
umeri, rîdândă și ținându-șl arvuna, mâna 
porcii mai încolo.

* * *
Tovarășă de drumă ucigași. Vasilie 

Șandru din Peștișu-de-susă, mergândă 
la târgulă din Hațegă, lua în cară, de 
plăcere, pe ună drumară necunoscută. 
Pe drumă îi spuse acestuia, că are 183 
fl. cu cari sâ-’șl cumpere boi. La crucea 
de petră de lângă Câmpulă pânei, care 
cruce arată loculă unde Turcii îșl avură 
tabăra înainte de bătălia cea mare, Vas. 
Șandru se puse să dormă puțintelă. 
Streinulă, când observa că Șandru a 
adurmită, îlă străpunse cu ună cuțită 
în spinare. Rănitulă sări în susă sco- 
țendă ună strigătă de durere. Ucigașulă, 
care voia sâ-’lă jefuiască, audi în acestă 
momentă voci de omeni, cari se apropiau, 
și fugi în întunerecă. Șandru fu dusă, 
fără să scie de elă, la Hațegă spre a 
i-se da îngrijirile de lipsă.

* * *
„Musa română11, revistă musicală-li- 

terară, după o întrerupere de câteva 
luni, va apăre erășl cu începutulă lunei 
Augustă st. v. și va costa pănă la finea 
lunei Decemvre 5 fl. v. a. seu 13 lei. 
Doritorii de a ave acestă revistă au de 
a se adresa la redacția revistei în Bla- 
șiu (Balâzsfalva) cela mai multă pănă 
la 20 Iuliu st. n. Revista „Musa Ro
mână" va îmbrăca aceeași haină și va 
păstra același caracteră ca și în cursulă 
anului trecută.

Nr. 138—1888

IDin d.eleg’ațivini.
Delegatulă Dumba, care în dilele 

trecute a fostă în România, a spusă în 
delegațiunl, că în România nu esistă o 
partidă rusescă cu devisă rusescă; de 
asemenea nu esistă nici partidă austro- 
ungară. In privința acesta nimenea sâ 
nu’șl facă ilusiune. Românii vrâu înainte 
de tote si fiă Români, suntă geloși de in
dependența loră și numai o politică fo- 
lositore statului loră] independentă urmă- 
rescă. Românii voescă pacea. Potă sâ 
mai asigură, clise delegatulă Dumba, că 
noi ni-amă câștiga numai amici în Ro
mânia printr’o politică) comercială demnă 
de ună stată mare, der nu prin o poli
tică de precupeți. Vreai se ai amici, tre
bue sâ le și oferi ceva.

Despre România s’a vorbită și în de- 
legațiunea ungurescă. Delegatulă Iuliu 
Horvăth — care se vede că nu pre are 
dragostede Români — 4’se> ce s a putută 
mai multă obține din partea României,a 
fostă că acesta a promisă cea mai strictă 
neutralite, der prin acesta nu s’a vâ- 
dută împedecată a arăta față cu ună altă 
stată alte sentimente și a’i promova inte
resele. Vorbitorulă dise, că nu s’a apre- 
tiată din destulă importanța României 
pentru Austro-Ungaria. „România a fostă, 
dise elă, vatra tuturoru aceloră neplă
ceri, ce le-am avută în peninsula belca- 
nică, în Serbia, în Bulgaria. Negreșită, că 
la acestă disposițiune, nefavorabilă nouă, a 
spiriteloră în România a contribuita multă 
felulă și modulă cum amă tratată noi ces- 
tiunile fioteriale. Nici dominațiunea pe 
Dunăre n’amă sciut'o păstra, amă per- 
dută și ce amu avută. Rusia și |Grecia 
ne concureză cu vaporele loră pe Du
năre, în România nl-a luată loculă în 
privința comerțului Germania.11

Delegatulă Asbolli face matemati- 
cesce socotela, că decă Serbia și Româ
nia ară fi ținută strînsă la sistemulă pu- 
teriloră aliate, ară fi putută ține în 
frâu, în casulă unei conflagrațiunl, o [ar
mată rusescă de 200,000 omeni; adlînsâ 
România și Serbia ar ține în frâu o ar
mată austro-ungară totă așa de puter
nică. „Asta dă o diferință de aprope o 
jumătate milionă de omeni în nefavorea 
nostră. Amă perdută peste nopte tote 
avantagiele îu peninsula balcanică, dela 
Marea-adriatică pănă la Marea-negră. In 
privința politicei comerciale e de aștep
tată, ca comerțulă nostru orientală, ce 
ni-s’a închisă la granița română, sâ afle 
închise tote porțile de eșire și în cele 
din urmă va fi nevoită sâ ocolescă prin 
Anglia și Italia, pe unde deja de a- 
cum se mișcă esportulă nostru în Ro
mânia.

Ministrulă Kalnoky dete a înțelege 
lui Horvath, că decă nu s’a încheiată 
convenția comercială cu România, causa 
e guvernulă ungurescă. „Decă vrei ra
porturi bune cu poporele din peninsula 
balcanică, trebue sâ te ferescl de a fi 
mică la sufletă în cestiunl economice. 
Ceea ce privesce afirmarea, că în Ro
mânia domnesce ore care animositate 
față cu noi, pote fi adevărată și îmi 
pare râu de acestă lucru. Der potă fi 
frecări între popore dincoce și dincolo 
de graniță, Românii însâ suntă omeni 
multă pre înțelepți decâtă sâ nu-’șl cu
noscă interesele loră. Ținta loră e de
plina independență în tote direcțiunile și 
noi putemă numai sâ ne bucurămă de 
acesta.

Ministrulă Ttsza luâ și elă cuvântulă 
în privința cestiuniloră economice cu 
România, der nici de astă-dată nu-’șl 
putu stăpâni șovinismulă. Pișe că do- 
resce îneheiarea covenției cu România, 
der sâ nu se arate lucrulă așa, ca cum 
o parte ori alta a monarchiei și nu Ro
mânia ar purta vina la ne’ncheiarea con
venției , fiindcă atunci ar face sâ se 
credă în România, că Ungurii suntă gata 
din motive politice la orl-ce jertfă ma
terială. pice că Românii au cerută pre 
mari jertfe și de aceea nu s’a încheiată 
convenția.

Delegatulă Dr. Deniei, vorbindă des
pre programulă unirei tuturoră Sârbi-
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loră, dice că și în 1848 se socoteau ase
menea idei ca visuri, și mai târdiu au 
devenitei o realitate. Italia și Germania, 
care șl au făcută unirea, o dovedescă a- 
cesta. Austro-Ungaria deci să fiă cu 
pază față cu Serbia. Stările iu Româ
nia, ală cărei poporă, ca cetii mai de frunte 
epigonii la Balcani e prea mândru, decâtă 
ca se sufere influințe, cum se potă cugeta 
în Serbia, nu oferă motivă de neliniște 
în acestă momentă. Cabinetulă română 
de adl are acelașă ministru-președinte, 
ală ministerului de odinioră, care a în
cheiată convenția comercială cu Austro- 
Ungaria, și după retragerea lui opiniu- 
nea publică cjicea, că bunele raporturi 
ale Austriei cu România suntă pericli
tate seriosă, și adl după retragerea mi
nisterului Brătianu se dice acelașă lucru. 
Deci ce privesce România, nu e motivă 
pentru o deosebită neliniște. Cu dreptă 
deci neliniștea se atribeu nemulțămirei și 
animosității unor mari puteri asupra stă
rii de dreptă în centrulă Europii și se 
reduce la gravaminele închipuite ale aces- 
toră puteri. Vorbitorulă dise în fine, că 
ministrulă de esterne să fiă cu cea mai 
mare îngrijire a cultiva și a desvolta alianța 
cu Italia și a o feri de orl-ce turburare, 
deorece acestă alianță n’are basă isto
rică cu alianța cu Germania.

Miuistrulă Kalnoky dise, că în 
relațiile cu Italia nu e nici o turburare; 
congresulă catolică nu le-a turburată, 
pentru-că congrese catolice s’au ținută 
și în alte state. S’ar pute dice atunci, că în 
reuniuni private și în adunări publice 
italiaue se atacă integritatea Italiei. Der 
simțulă politică fină ală bărbațiloră a 
găsită măsura corectă, îndată ce au 
fostă lămuriți asupra naturei adunărei.

Raportorulă delegației austriace 
atrase atențiunea ministrului asupra îm- 
prejurărei, că în Orienta se arată din 
timpă în timpă în diferiele porturi co
răbii de răsboiu străine, numai austriace 
nu; ar fi în intereselă monarchiei decă ar 
apăre din timpă în timpă și corăbii 
de răsboiu austriace în porturile orien
tale.

Delegatulă Nadherny stăruesce 
pentru ținerea unei escadre permanente 
în I.evantă. In locă să se țină escadra 
în Marea adriatică, să se țină în La- 
vantă, căci e în interesulă monarchiei.

Corespondența „Gaz. Trans“.
Din Țera-Oltului, 28 Iunie.

0 tu, dulce limbă românescă, câtă 
poți fi de urîtă și amară pentru domnii 
dela putere din statulă ungară. Numai 
poți fi suferită în nici ună colțu ală 
Transilvaniei. Tocmai acum în secululă 
luminiloră, când după legile firei trebue 
să fiă dată fiă-cărei națiuni libertate de 
a pute înainta și de a se cultiva în limba 
mamei, tocmai acum dică, vină cei dela 
putere din statulă numită numai pehâr- 
tiă „constitution ală “ și prin ordinațiunl 
oprescă de a se mai lucra pe la comune 
curată românescl în limba română. Nu 
sciu cum va fi în celelalte comitate, unde 
populațiunea este în maioritate română, 
der în comitatulă Făgărașului, care este 
pură românescă, s’au schimbată lucrurile 
și etă cum :

In comitatulă Făgărașului pănă de 
presentă administrația oficiosă la comu
nele române s’a purtată în limba română. 
Nu-i venia nimănui în minte, că se va 
impune și în acestă comitatu comunelor 
limba maghiară și acesta cu atâtă mai 
vârtosă, căci se dusese vestea, că actu- 
alulă fișpană V. Horvath Mihaly este 
omă conciliantă, care respecteză legile. 
Der ce se vedl, că cu o tragere de penă 
d-lă fișpană, în dilele trecute a datti po
runcă strașnică ca in viitorii să nu măi cu
teze nici unu notară a se folosi de limbă 
comunei in actele oficiose, ci esclusivă nu
mai de limba statului; basându’șl ordi- 
națiune pe simpla afirmare, că intro
duce limba maghiară în comune numai 
din punctă de vedere ală controlei ; de 
unde ar urmă,'ca amploiații superiori ai 
comitatului Făgărașă nu sciu limba co

mitatului, și^astfeliu li-s’ară 
controla față cu agendele comuume și 
notariale.

Der purcedă din orl-ce causă acestă 
ordinațiune, destulă că prin disposițiunea 
amintită s’a stârnită o amărîciune în po- 
poră și cu deosebire în inteligința aces
tui comitat, căci prin disposițiunea acesta 
agendele comunale se îngreuneză forte 
mult atât pentru notari, câtă și mai ales 
pentru poporă pentru-că în multe cercuri 
notariale afară de notară nu se află nici 
ună individă, care si-i potă simianului omă 
tălmăci resoluțiunile primite — astfelă în- 
câtă este silită să alerge în comuna unde 
locuesce notarulă de câte 2—3 ori pănă 
ilă află acasă, și prin acesta omulă îșl 
perde 2—3 dile de lucru, ba ce e mai 
multă, s’a întâmplată, că din causă, că 
n’a avută cine’i tălmăci resoluțiunile a 
perdută omulă și procese dedesdaanare 
și altele...

Se nasce acum întrebarea, că întro- 
ducându-se limba maghiară la comune, 
ce o să se întâmple cu primarii, cari nu 
sciu altă limbă decâtă limba loră ma
ternă? Subscrie-voră ei raportele într’o 
limbă necunoscută loră? Mai departe ce 
o să se întâmple cu notarii cei bătrâni, 
de cari așă pute număra în comitatulă 

i Făgărașului mai mulțl de cei cari nu 
suntă apțl a purta agendele în limba 
statului? Fondulă de pensiune nu dis
pune spre a pute fi pensionați. Oficiulă 
nu și-lă potă purta în limba statului și 
în casulă din urmă vrendă nevrândă 
voră fi siliți a se retrage făr’ de nici o 
remunerațiune, și lăr’ de a li se lua în 
considerare serviciile prestate pănă acum 
cu mare năcază. Ba ce e mai multă, 
prin demisionare îșl voră perde și taxele 
deja anticipate la fondulă de pensionare 
și astfelă în urma acestora voră fi siliți 
a apuca cornele plugului, decă voră ave 
unde și cu ce să are.

D-lu vice-comite ală comitatului Fă
gărașului Daniilă Grămoiu ar fi fostă în 
dreptă, ba chiar obligată a conchema 
jurisdicțiunea comitatului, ca să o con
sulte, respective se aducă la cunoscință 
că Ilustritatea Sa d lă corn, supremă a 
introdusă limba maghiară la comune din 
simpla împrejurare, ca să se ușureze 
controla etc.

Credă însă, că câtă mai curândă 
d-lă vice-comite va aduce acesta la cu- 
noscința comisiunei municipale fiindă o 
causă internă a comitatului, și’șl va face 
datoria între marginele și conformă legei 
pentru a se concede și mai departe fo
losirea lirnbei române și acesta cu atâtă 
mai vertosă, căci după cum a sciută a’șl 
face datoria a arunca pe spatele sărma
nului poporă aprdpe la 1 milionă fl. 
pentru clădirea călei ferate, căruia nu-i 
va aduce nici ună folosă și nici când 
nu voră reprimi taxele ce trebuescă 
plătite; căci cu ocasiunea construirei se 
voră afla lipitori streine destule.

_____ D. 
Literatură.

Preotulu Românu, diară bisericescă, 
scolastică și literară. Anulă XV. Apare 
îu Gherla odată pe lună și costă pe ană 
4 fl. Redactoră Nicolae Fekcte Negruțiu. 
— Nr. 7. (Iulie) conține: Studii din 
dreptulă canonică (urmare), de I. Papiu; 
Cununa de mărgăritare a Precuratei 
Vergure Maria ; Superstițiunile observate 
în vechime la nascerea prunciloră, de 
I. Boroșă; Predică despre păcatulă be
ției, de Ioană Croitoră-Sabo; Predică 
la înmormântarea unui pruncă, de Vas. 
Criste; Din istoria despărțirei bisericei 
orientale de cea apusană; Varietăți.

Familia, diară beletristică literară, 
apare în Oradea-mare în fiă-care Dumi
necă și costă pe ană 10 fl. seu 25 lei, 
pe ană 2 fl. 70 cr. Redactoră și 
editoră: losifă Vulcanii. — Nr. 25 dela 
18(30) Iunie conține: Spunem!... fpoe- 
siă), de luliu I. Roșea ; Iubire din fașă 
(amintiri), de N. A. Bogdană; La stra- 
șinl (poesiă), de Tr. H. Popă; Der deu 
nici elă pe a mea (anecdotă poporală), 
de Gr. Sima ală lui Ionă; Convorbiri 
archeologice (fine), de Dionisiu O. Oli- 
nescu ; Istoria Venerii de pe Capitolă, 
de A. C. Domșa; Doine și chiuituri po
porale, culese de Antoniu Popă; Scrisore 

din Galata. de Iassiensis; Deputațiune 
africană la împăratulă Germaniei (ilus- 
trațiune); Literatură și arte; Ce enou?; 
Posta Red.; Călindarulă săptămânei.

Programa esameneloru.
dela institutulă pedagogică diecesană din 
Caransebeșu la finele anului școlară 1888/9.

Joi în 15/27 Iunie a. c. dela 8—12 
ore Limba română curs. I., II., III. 
Limba maghiară curs. I., IL, III. Isto
ria patriei curs. III.

Joi in 22 Iunie f4 Iulie) dela 8—12 
ore Religiunea curs. I. II. Propedeutica 
pedagogică curs. I. Geometria curs. III. 
Pedagogia curs. II. Economia rurală 
curs. I. Geografia curs. L, IH. Istoria 
naturală curs. II. Fisica curs. III.

Fî'weri în 23 Iunie (5 Iulie) Religiu
nea curs. III. Aritmetica curs. II. Geo
metria curs. I. Economia rurală curs. III. 
Istoria universală curs. II. Istoria natu
rală curs. I. Fisica curs. II. Limba ger- 
mână curs. I., n., HI.

Lwn! 26 Iunie (8 Tulie) dela 8—12 
bre Aritmetica curs. I. in. Geometria 
curs. II. Pedagogia curs. III. Economia 
rurală curs. II. Istoria universală curs. 
I. Istoria naturală curs. III. Geografia 
curs. n. Fisica curs. I. Dela 3—6 ore 
Higiena curs. I. II. HI. Tipiculă canto- 
rală I. II. IH. Cântarea bisericescă, curs. 
I. II. HI. Musica vocală și instrum. curs. 
I. H. IH. Gimnastica curs. I. II. HI.

Convocare.
„Reuniunea fondului pentru înființarea 

unei școle române de fetițe in Clușiu“ îșl 
va ține adunarea generală anuală pentru 
a. c. în 17 luliu st. n. la 5 bre după 
prândă în localitatea casinei române din 
locă, la care suntă prin acesta cu totă 
onorea invitați on. domn! membri, cum 
și alțl amici ai causei. — Clusiu, în 28 
Iuniu st. n. 1889.

Alex. Bohățielu, Dr. Gr. Silași
președinte. secretarii. 

fl. 327,965.74

„ALBINA" institutu de credite și de economii.
Filiala Brașovu.

Conspectnlu operațiuniloru de cassă in luna
Iuniu 1889.

Intrate:
Numerară cu 31 Maiu 1889 fl. 7,295.25
Depuneri spre fructificare . 83,911.34
Cambii răscumpărate. . . 95,978.06
Conturi curente . . . . 40,501.88
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și alte

5,782.68

împrumuturi................... 14,845.-
Monetă............................. 3,113.42
Interese și provisiunl . . 4,328.09
ComisiunI............................. 1,631.17
Diverse............................. 70,578.85

fl. 327,965.74
Es t te:

Depuneri spre fructificare fl. 59,427.08
Cambii escomptate . 124,859.55
Conturi curente.................. 21,733.62
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și alte

5,828.30

împrumuturi................... 25,747.16
Monetă............................. 2214.39
Interese și provisiunl . . 711.24
ComisiunI............................. 187.-
Diverse............................. 72,173.74
Spese și salare................... 674.35
Numerară cu 30 Iuniu 1889 14,409.31

V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 
dirigentu. adjunctă.

V. Gămulea, m. p.
comp tabilii.

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS" 
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

Bruxela, 1 Iulie. Eri a fostă 
aici o imposantă festivitate. Frac
țiunile liberale s’au împăcată erășl 
și au serbată acestă evenimentă.

Parisfl, 1 Iulie. Mai multe 
(Jiare anunță, că Germania favo- 
riseză acțiunea diplomatică pen
tru recunoscerea prințului Bulga
riei Ferdinand de Coburg. Se 
asigură, că Rusia va răspunde la 
acesta prin denunțarea (abcțicerea, 
Kundigung) tractatului de Berlină.

Constantinopolu, 1 Iulie. Pbrta 
a primită dela autoritățile din

Novibazară o telegramă, în care 
se spune, că scirile despre turbu- 
rările, ce s’ar fi ivită acolo,' suntu 
neadeverate.

DIVERSE.
Baletistă ardendu. Pe scena operei 

dela Berlină s’a întâmplată eri ună in
cidență dintre cele mai mari și pericu- 
lose : Era representațiunea de gală Renzi; 
la începutulă baletului intrândă pe scenă 
se aprinse rochia d-șorei Sonutay. Ne
fericita artistă într’ună minută fu aco
perită de flăcări. Strigătele ei de des
perare umplură sala și băgă groză în 
toți câți erau de față, între cari și pă- 
rechea imperială. Representațiunea se in- 
trerupse. O panică mare cuprinse pe 
toți artiștii. Numai bassulă Krassa nu-șl 
perdu presența de spirită. Eși dintre cu
lise pe scenă și acoperi, cu o manta ce 
avea, pe nefericita fată, stingândă ast
felă foculă după ea. Dânsa fu dusă în 
camera de conversațiă a operei, unde 
veniră doctorii să-i dea primele îngrijiri 
și să-i mai astâmpere durerea pricinuită 
de multele răni ce are pe corpă. Se în
țelege, că într’aste teatrulă se goli, cu 
tote că cortina nu se lăsă josă. Păre- 
chea mperială d’asemenea era rău im
presionată, și representațiunea nu a con
tinuată decâtă după ce i-se raporta îm
păratului, că nu mai este nici ună pe- 
ricolă.

Arderea cadavreloru la Parisfl. Din 
Parisă se scrie, că în dilele acestea a 
funcționată pentru prima dată cuptorulă 
de cremațiune, aședată în cimiterulă 
Pâre Lachaise. Resultatulă n’a fostă 
însă mulțămitoră. Nemulțămirea provine 
d’acolo, că arderea costă prea multă, a- 
prope 80, franci și apoi și dureză multă, 
o oră și jumătate, pănă ce corpulă se 
arde. Acum voru să facă altă cuptoră, 
care să fiă mai perfectă, s’ar face focă 
în elă cu cocs și ’n care arderea să nu 
țină mai multă de câtă o oră. După 
legile francese orl-care cetățeană pote 
dispune prin testamentă ca moștenitorii 
săi să-i ardă corpulă, ceea ce aceștia, 
decă ar lipsi să îndeplinescă, se voră 
pedepsi cu 6 luni închisore.

CursulA pieței Brașovu
din 1 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend. 9.44
Argintu românescii - n 9.38 H 9.40
Napoleon-d’orI - - - M 9.42 n 9.44
Lire turcescl - - - n 10.65 n 10.70
Imperiali |- - - - „ 9.65 n 9.70
GalbinI . tl 5.58 n 5.62
Scris, fonc. „Albina"60/0 „ 102.— n —

n n n „ 98.59 M 99.—
Ruble rusescl - - ■ „ 122.— „ 123.-
DiscontulU - - - . 61/,—-8°/o Pe ană.

Cursulu la bnrsa de Viena 
din 30 Iunie st. n. 1889.din 30 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4o/0 ------ 100.70
Renta de hârtia 5°/e ------ 94.90
împrumutul»! căi loră ferate ungare - 143.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112._
Bonuri rurale ungare - . 104.90
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.90
Bonuri rurale Banati-Timișa - - - 104.90
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 1Q4 90
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.90
Bonuri croato-slavone ----- 105._
Despăgubirea pentru dijma de vină 

unguresca ............................... 99,50
Imprumutula cu premiulă unguresca 139.. 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 126.25
Renta de liârtiă austriacă - - . - 83.40 
Renta de arginta austriacă - - - - 84.20 
Renta de aura austriacă ----- 109.10 
LosurI din 1860 140_
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credita ungar. - 314.— 
Acțiunile băncei de credita austr. - 302.— 
Galbeni împărătesc!............................... 5.65
Napoleon-d’orI................................... 9.441/
Mărci 100 împ. germane - - . . 58.22'/
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.15

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.



radina 4 CrAZKTA TKAJ\ 1A1. 1 A •

THOMAS, SCHEESER & GALTZ

PRAVĂLIÂ DE FERERIE
în

SrSlBo"\7""CL.
Avemfl onorea a încunosciința on. publică, că am cum- 

peratu prăvălia de terăriă a d-loru E. & Jf Glinther din locu 
și că vomă continua acestă afacere sub firma 

THOMAS, SCHEESER & GALTZ.
T6tă nisuința nbstră va fi îndreptată într’acolo, ca de- 1 

L positulă nostru de mărfuri, precumft: vase și obiecte de bucă- f 
. tăria, unelte, ferecaturi pentru zidiri și mobile, feru brută și table A 

de ferii, sobe precum și alte articole de ferăriă să le avemu tot- 
dăuna forte bine asortate, ca astfelă și pre lângă unu serviciu Q 
bunu se putemu satisface în tbte privințele încrederea ce ni 
s’a dată.

Rugându-ne pentru câtă mai numerdsă clientelă semnămu 
cu înaltă stimă

110 3_i Thomas, Sclieeser A Gaitz. $

A visu d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii dă 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans“.

„ALBINA11,

(ți, și

85,5

Instituții de creditu și de economii
FILIALA BIIAȘOVt

Amanetezi hârtii de valore
ȘI DE CELEA ROMÂNESC!

pănă la 85% din valorea loru după cursulu de 
anume cu interese de
6% decă suma împrumutului trece peste v. a. fi. 
6'/2°/o decă suma împrumutului este sub v. a. fi. 

Inforuiațiunl mai de apropo se potu 
dilniciî în biroulu institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

a) Dela
b) „
c) „
d) „
e) „

1000.
1000.

lua
No.

A. Plecarea posteloru.
Brașovâ la Reșnovu-Zernesci-Brană: 12 ore 30 m. după amedl. 

,, ,, Zizinu: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S G-eorgl] : 1 oră 30 minute ndptea..
„ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zernescl-Branti la Brașovfl: 10 ore înainte de amedl
b) „ Zizinu la Brașovd: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovtî: 6 ore sera.
d) Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.

Mersult trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1889.

Huila Predeal» Predealii—Hudapesta B.-Pesita-Aradii-Teiiiș Teinș-Ara dfa-H.-Pesta Copșa-mieâ—Sibiiu
Trenu 

accele
rată

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de Trenu _ 
per- .accele- Trenu 
sdne ratu mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

I
I

V ârad-Velencze 
Fugvi-V âsârheli; 
Mezd-Telegd
Rev
Braț ca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

Oradea-mare 4.18 7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cncerdea
Uidra
Vințulu de susil 
Aiud
Teiușu
Crăciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigliișora
Hașfaleu 
Homorodii 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovu

Timișă
Pretlrnlu

BucurescI 9.35

10.35

3.10
7.22
5.52
8.4K
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

I

I

5.32

BucurescI
g 10 Predealu

9.28
11.38

1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

Timisu

Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediaștl

Copșa mică

! Micăsasa 
Blașiu

; iCrăciunelh 
: aî ii a ii

6.24
6.38
g gg^TeinșA
7.15 Aiudu
7.481 Vințulu de 
9.13|ITiora

10.04| Cncerdea
10.12 Gliirișu
10 19.Apdhida 
lîfl‘.......

12.11 NădășelU
12.291 Gîhrbău

1.10f,Agbireștî
1.30' Stana
2.14 B. Huiedin
2.54 Ciucia
3.35 Bucia
4.07 Bratca 

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze

I
I

5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

sus a

7.07
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

Oradea-mare

P. Ladăny 
Szolnok

Viena

I Viena
5.11.1 Builiipesta
6.22 Szolnok
7 23

*

O 
o
B g
o px

p

O 
b

Aradu

Glogovațu
Gyorok 
iPaulișu
Radua-Lipova
Conop
.Berzava 
jSoborșiniî 
iZamu
(Gurasada 
lllia
Bran ici ca
Deva
Sinieria (Piski)
Orăștia
Șibotu
Vințulti de josu
Alba-Iulia
Teiușu

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

11.- -
7.40

10.42
3.53

8.55
9.54

3.40 Teiușu
Alba-Iulia9.30

12.38 Vințulu de
5.36 Șibota

4.29 T“
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

josu

Orăștia
Sinieria (Piski)
Deva
Braniclca
Ilia

6.18
6.43
6.55
7.14!
ț zj.g Gurasada
7.57 |ZamU
8 42 Soborșinti
9 Il'JB&rzava 
g'ggțConopu
9 55 Hudna-Lipova

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24

Paulișu 
Gyorok 
Glog ovaț

Aradu

Szolnok 
linii» penta

Viena.
6. -

1.42
2.32,

Trenu 
mixt Copșa-mică 2.05 4.35

PSeica mare 2.38 5.05
Lomneșă 3.22 5.46
Ocna 8.— 3.46 6.17
Sibiin 8.35 4.18 6.40

Sîbiiu-<Co|>sa~inică

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Sibiiu
Ocna 
Lomneșu 
Șeica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

Ciieerilea -Oșorheiu
5.35 Begliiniaiii săsesc»

■7ToD' =
6.44,.- tucerdcn

Cheța
‘ ‘ Ludoști

M.-Bogata 
temută
Sânpaulă

____ Mirașteu

Sinieria (Piski)- Petroșenî Petroșcni-Siineria(Piski) Oșorheiu

7.15| 6.iu

6.45
7.06

5.32 8.-
8.36

7.22
7.37 6.11

9.02
9.32

8.03
8.24 6.43

10.11
10.51

9.04 7.12 12.16
9.20
9.37
9.55 7.51

12.50
1.19
2.-

10.20 8.17 3.04
10.47
10.57
11.04 8.42

3.36
3.52
4.03

11.19 8.47 10.50 4.47
1.19 10.08 1.33 7 30
3.31 11.51 3.29 11.51
6.30 1.55| 7.45 9.55

, 1.40

Sinieria 6.47 11.54 Cetroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
ElațegU 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 “6.41
Crivadia 11.02 3’ll|Hațegii 12.23 ”7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25|Sinierin 1.51 8.50

Tiniisora- Aradii

Reghinul-săs.

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 L'Z.bc 6 27
6.- 4.58

7.35 7-

Heșțliiiiulft săseseu- 
fPșorliein-Cueerdea

Muresu-Eaidoșu-KiMrița SBiMrița-ta iireșu-Smdoșii

Mureșu-Ludoșu 
ȚagU-Budatelecu 
Bistrița

------- II4.3O| Bistrița
7.27 Țaga-Budatelecu

11 _ Murășu-Ludoșu

Not d.-Numeriiîncuadrațl cu linii grose însemnezi 6rele de nopte.

Aradii
Aradulti nou 
Nemeth-Săgh 
Vinga 
Orczifalva 
'Merczifalva
Tiniișora

I 3.-
6.49
9.35 .

6.12'
6.36 
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12 Tiniișdra
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Săgh 
Aradul ,1 nou
Aradii

Turda—falii i-isii*

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

Reghinul-săs. 8.25

6.45

8.-
9.49Oșorheiu j 10.-

12.15 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaula 7.28 12.58 11.02
lernutG. 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșa 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cncerdea 9.44 2.46 12.50

Sinieria (Piski)-tnied.

' Gliirișd 

Turda
9.33

1
4.19 Turda 8.291 3.19

9.54 4.40 Ghir jșu 8.50| 3.40

Sigliișora—fftdorheiu CMoriaeiu—Sigliișora
Sighișăra
Odorheiu '

6.05 Odorheiu
| 9.12|;Sighiș6ră

Tipografia A. MUREȘ LAN U , Brașovu.

Sinieria (Piski)
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

l'nied."Sinieria (Piski

nieildra
erna

| 8.56,p imeria
6.— 9.30

9.56
10.15


